Årets bygdegårdsförening i Sverige 2015

Verksamhetsblad för bygdegården nr 2 2019

Morkarla
bygdegård
Söndagen den
13:e oktober
kl. 13:00
Boka hos Eine
på telefon
0295 - 44018

www.morkarlabygdegard.se

Detta har hänt
i Bygdegården
Våren 2019
En vår fylld av nyheter.
Bland annat så har vi skapat en ny hemsida för
bygdegårdsföreningen. Den är lite modernare
och fungerar mycket bättre om man vill titta på
vår sida med mobiltelefon eller surfplatta.
Besök den gärna www.morkarlabygdegard.se

Trubadurkvällen med Victor Odeheim var en
annan nyhet som blev mycket uppskattad och
drog många Morkarlabor till bygdegården.
På Pingavallen hade vi nyinvigning i våras med
bland annat en nyuppsatt gungställning. Vi
testade även grillen som vi satte upp i höstas.
Förhoppningsvis blir Pingavallen en ännu
trevligare samlingsplats för bygdens familjer.

Anders Eskilsson, redaktör/webmaster

Föreningen har också fått en ny ordförande.
Efter 10 år som ordförande lämnar jag över till
Ulf Karlsson som tidigare varit vice ordförande.
Jag är fortfarande kvar i styrelsen och hoppas att
DU också vill vara med och skapa roliga
aktiviteter. Vi behöver DIN hjälp för att
fortsätta driva verksamheten i Morkarla.

Enlig nya datalagen är bygdegårdsföreningen skyldig att informera om följande:
I bygdegårdsföreningens medlemsregister lagras medlemmars namn, adress, medlemsnummer och
summan av medlemsavgifterna + eventuell gåva (överbetalning). Uppgifterna används endast för
bygdegårdens bokföring och vid korrespondens mellan bygdegården och medlemmarna.
Ingen utomstående får tillgång till registret.

Ekumenisk Gudstjänst

Träffar för daglediga

Söndagen den 4 augusti kl. 14:00

Onsdagen den 11/9 kl. 13:00-15:00
Vi ses onsdagar ojämna veckor.

Sommartraditionen med ekumenisk
Gudstjänst i Morkarla bygdegård fortsätter.
Bygdegårdsföreningen serverar kaffe.
Välkomna!

Varannan onsdag är bygdegården öppen för
alla som är lediga och vill komma dit.
Kanske bara för att träffas och prata en stund
eller fika. Ibland gör vi en utflykt.
I somras åkte vi på en guidad tur i Enköpings
parker och åt en god lunch på restaurang
Stattshörnan.

Familjerally Lördagen den 7/9
Start och mål vid Ramhälls bydgegård kl. 10 – 12.
Ett samarbete mellan våra
bygdegårdar
Körsträcka c:a 3 mil.
Startavgift / ekipage 100:-.
Anmäl dig gärna i förväg till
Ulf, tel. 0174-361 75 eller
Suzanne, tel. 076-047 40 62
Fika och överraskningar till
hela familjen!

Vill du hyra bygdegården?
Ring vaktmästaren Eine Eskilsson 0295-440 18

Baddag

Kom och plaska och simma en stund med oss. Ta gärna med fika/matsäck.
Bygdegårdsföreningen hyr simhallen i Österbybruk och bjuder medlemmarna på bad.
Håll utkik på vår facebooksida för datum och mer information eller ring
Wiktoria Hagelin 073-629 33 80 Är du inte medlem går det att lösa på plats.

Julmarknad

Söndagen den 10/11 kl. 10:00-14:00

Välkommen att
fynda på marknaden
i bygdegården.
Bilden är från vår
julmarknad förra året
då bygdegården
fylldes av vackra
hantverk och
fantastiska
julklappstips.
Vill du sälja? Då
bokar du bord inne
eller ute av
Ulf Hellgren på tel.
0174 – 361 75

Använder du facebook? Sök på
Morkarla bygdegårdsförening
Gilla oss där så kan du följa oss och se vad
som händer i vår förening.

”Lucia, stjärngosse, tärna
eller tomte”

Bli medlem

- Vad vill du vara i årets luciatåg?

Inga av våra aktiviteter kräver att man är
medlem, men vi är mycket glada för de över
trehundra personer som stöder vår verksamhet
genom medlemskap. Dessutom har du ju också
chansen att bli en vinnare nästa gång vi drar vårt
medlemslotteri (på luciafesten 13/12).

och få chansen att vinna 500 kr.

Medlemsavgift: Vuxna 75 kr och barn 10 kr.
Glöm inte att skriva namn och adress på de
personer som inbetalningen gäller.
Använd gärna vårt Bg 455-0752 eller
Swish 123 535 59 12 (en swishning per person)
Varmt välkommen att delta i våra aktiviteter.
Vår härliga tradition med luciatåg fortsätter
men då behöver vi deltagare.
Vi träffas och övar sånger som passar alla
vid följande datum: Tors. 5/12 kl. 18:00,
sön. 8/12 kl. 10:00 och tis. 10/12 kl. 18:00

Förra årets vinnare:
500:- P-O Jansson, 400:- Tomas Eriksson,
300:- Agneta Wenner, 200:- Barbro Gustavsson,
100:- Sigbritt Eriksson

För mer information kontakta Wiktoria
Hagelin 073-629 33 80

Luciafest

GRATTIS!

Fredagen den 13/12 kl. 18:00

Kom och fira lucia i bygdegården. Förutom traditionellt luciatåg bjuds det på luciafika, lotteri
samt dragning på medlemslotteriet.
Om du vill delta i lotteridragningen så kom ihåg att lösa medlemskap i god tid.
Vi lottar ut 1.500 kronor.

Traditionell julfest i bygdegården
Måndagen den 6/1
kl. 13:00
Underhållning av
§

Kabré Va´ Mé
Julfesten i bygdegården är en
gammal tradition som många
barn upplevt under åren.
I år blir det underhållning av
Kabaré va´mé.

I Kabaré Va’ Mé är alla välkomna att vara med! Med hjälp av
var och ens unika egenskaper och intressen formas kabarén och
gränsen mellan artist och publik suddas ut.

Som vanligt blir det även dans
kring granen, fika, lotterier
och vi hoppas väl att även
tomten kommer.
Välkomna!

I samarbete med Musik i Uppland

Elvis 85 år
Lördagen den 8/2
År 2020 skulle världens största
artist ha fyllt 85 år och det måste
givetvis firas! Det gör vi med en av
Uppsalas största Elviskännare,
Kent Wennman.
Kent är kanske mest känd som
mannen bakom publiksuccén ”Elvis
i Parksnäckan”, men han har också
varit anlitad för radioserier om
Elvis på Sveriges radio och är ofta
intervjuad om Elvis musik i olika
tidningar.
Räkna med en kväll full av ofattbart
sväng, smäktande steeltoner,
smattrande ståbas och passionerad
sång.Allt kryddat med en rejäl dos
humor. Kent och bandet besökte
Morkarla 2015 och då tog
biljetterna slut. Så köp i god tid!
Förboka hos Eine tel. 0295 - 44 018

Kent Wennman med band

Vi stöder Morkarla bygdegårds verksamhet Hösten 2019
Jularbomuséet
Rasten, Morkarla
Håkan Pettersson
0174 - 140 05
0708 - 19 44 15

Vårt bakverk är hantverk
Dannemorav. 1 0295-20132

Välkommen till
Ali och Yusuf på

Gossens
Pizzeria
Parkvägen 7, Österbybruk 073-967 03 93
www.thomssons-massage.se

i Foghammar, Alunda
Tel. 0174-102 80

.
Telefon kl. 08:00-14:00

0295 - 430 70
Bol 10
748 91 Österbybruk
Vi utför även eldstadsbesiktning
och ventilationsrengöring

Nya vykort med
Morkarlamotiv.

Höst vid Hammardammen

Även Österbybruk,
Alunda, Dannemora
m.fl. orter.
10:- styck

Ulf Hellgrens foto, tel. 0174-361 75
E-post: hellgren.ulf@bahnhof.se

Elisabeth & Magnus Forsberg
Svia 73, 755 94 UPPSALA

Tillverkar & reparerar 070-54 55 783

Kalendarium 2019
Morkarla bygdegårdsförening
4/8

Ekumenisk Gudstjänst

6/8

Pingavallsträff

13/8

Pingavallsträff

7/9

Familjerally

11/9

Träff för daglediga

25/9

Träff för daglediga

?/10

Baddag

9/10

Träff för daglediga

13/10

Sven-Ingvar story

23/10

Träff för daglediga

6/11

Träff för daglediga

10/11

Julmarknad

20/11

Träff för daglediga

4/12

Träff för daglediga

5/12

Luciaträning

8/12

Luciaträning

10/12

Luciaträning

13/12

Luciafest

6/1

Julfest

8/2

Elvis

(datum ej klart)

För mer information
om våra aktiviteter
ring Eine Eskilsson
Tel. 0295 - 440 18
eller
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Bygdegårdsförening

Välkomna!

Morkarla Bygdegårdsförening
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